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GARANCIALEVÉL
A Schiedel Kéménygyár Kft...................................... -án bizonylatszám:...................................................................................
.............................................................................................................................................................................................részére
Szállítási cím:....................................................................................................................................................................................
eladott

		 			UNI*** PLUS, UNI
					ABSOLUT

hőszigetelt kéményrendszerre

30 év

savállósági, kiégés-biztonsági
és nedvességre érzéketlenségi garanciát vállal.

A garancia kiterjed
a hőszigetelt Schiedel kémények kiégés biztonságára, savállóságára és arra, hogy a kémény nedvességre érzéketlen.
A kiégés biztonság definíciója:
A kéményrendszer szándékos és nem szándékos kiégésekor a samott (kerámia) csőrendszer gáztömörsége megmarad.
Ez vonatkozik ismételt kiégés esetére is. Az MSZ EN 1457. 9. szakaszában rögzítettek szerint.
A savállóság definíciója:
A samottcsőrendszer a normál használat esetén kicsapódó savaknak ellenáll, nem korrodál, nem perforálódik, valamint a
fenti hatás következtében a kéménycsövek tömegvesztesége nem haladja meg az MSZ EN 1457. 10. szakaszában rögzített
mértéket. A savállósági garancia kizárólag a kéményrendszer samott elemeire vonatkozik.
A nedvességre érzéketlenség definíciója:
Az UNI és UNI*** Plus kéményrendszerek esetében a hátsó szellőztetés megakadályozza, hogy a nedvesség a
kémény szerkezetében összegyűljön. Ezáltal biztosítja a szigetelőréteg tartós hatását és védi a külső köpenyt a
nedvességkárosodástól.
Az Absolut kéményrendszer kerámiacsöve az izosztatikus gyártási technológiájának köszönhetően nem vesz fel vizet, a
kéményrendszer nedvességre érzéketlen.
A garancia teljesítésének feltételei:
• Az építési utasítás szerinti megépítés, illetve a rákötésre kerülő készülék és a kémény együttes üzemeltetésének
alkalmasságát igazoló kéményátvételi jegyzőkönyv.
• A kéményépítésnél kizárólag a Schiedel Kft. által szállított termékek és anyagok felhasználása.
• A garanciális igény írásban történő bejelentése a vásárláskori számla és a garancialevél másolatával együtt. A garancia
időtartama: a szállítás napjától számított 30 év.
A garancia nem terjed ki
• Elemi károkra (földrengés, tűz, vihar, stb.).
• Harmadik személy által okozott károkra (szakszerűtlen megépítés, szállítás, tárolás, karbantartás stb.).

Schiedel Kéménygyár Kft.

Vincler Zsolt
ügyvezető igazgató

A garancia részletes feltételei
1. A savállósági garanciánk nem érvényes az ipari célokra alkalmazott kéményekre.
2. Garanciális eseményeket cégünknek ajánlott, tértivevényes levélben kell bejelenteni. A bejelentéshez mellékelni
kell a kémény megvásárlását igazoló kiállított számlát, és a garancialevél másolatát.
3. A garanciális eseményeket a káresemény bekövetkezte utáni egy hónapon belül kell bejelenteni.
4. A garancia saját elbírálásunk szerint, a sérült alkotóelemek cseréjét vagy javítását foglalja magában. Nem terjed
ki azonban azokra a károkra, melyeket az általunk szállított alkotóelemek esetleges meghibásodása közvetlenül
vagy közvetetten idézett elő, ide értve például a fűtésrendszer leállításával vagy a javítás idején a bérlők máshol
történő elszállásolásával kapcsolatos költségekre, stb.
5. Garanciánk csak a következő feltételek teljesülése esetén érvényes:
• a kéményt a fűtőberendezéshez, valamint az építészeti kialakításhoz megfelelően kell megválasztani. Cégünk
által nyújtott egyedi tanácsadás esetén a kéményt ajánlásaink szerint kell megépíteni;
• a kéményt az általánosan elfogadott építészeti szabályoknak megfelelően (az érvényes szabványok, építési
jogi előírások ill. cégünk szerelési útmutatója szerint) kell elkészíteni;
• az illetékes kéményátvételre jogosult társaság kéményátvételi jegyzőkönyvének megléte, mely feltünteti
aktuálisan a kéményre csatlakoztatott fűtőkészülék típusát és igazolja a készülék és a kémény együttes
üzemeltetésének alkalmasságát;
• a kéményt rendeltetésszerűen kell használni, karbantartását pedig az érvényes előírások szerint kell
elvégezni, ill. a kéményt – amennyiben erre sor került – az általunk esetlegesen ismertetett használati
útmutatás szerint kell üzemeltetni.
6. A társaság által vállalt garancia abban az esetben is érvényét veszíti, ha:
• a fűtőberendezésen egy vagy több olyan változtatást hajtottak végre, amely jelentős mértékben befolyásolta
a kémény terhelését (pl. a fűtőkazán cseréjével megvalósuló jelentős teljesítménynövekedés).
• a sérült kémény alkotóelemeket kicserélték, mielőtt szakértőink megvizsgálhatták volna a kárt és a kár
okát, illetve mielőtt cégünk írásban jóváhagyta volna az elem cseréjét.
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